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Szanowni Państwo,
sytuacja epidemiologiczna wynikająca z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie
naszego kraju, niestety, pogarsza się. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się placówki
opieki stacjonarnej, domy pomocy społecznej.
Konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem podstawowych zasad, które
zminimalizują możliwość wystąpienia i rozprzestrzeniania się wirusa na terenie tych
placówek. Przypomina o tym zarówno Główny Inspektor Sanitarny (w piśmie znak:
EP.NE.743.163.2020 z dnia 08.10.2020r.), jak i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
(w piśmie znak: DPS.V.058.586.2020.DS z dnia 08.10.2020r.).
W załączeniu przekazuję „Zaktualizowane rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy
społecznej dotyczące postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2” (załącznik do pisma Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, z 08.10.2020znak DPS.V.058.586.2020.DS).
Rekomendacje te mają charakter generalny i nie wyłączają obowiązku każdorazowego
stosowania się do wprowadzonych nakazów, zakazów oraz poleceń wydawanych
przez właściwe organy. Nie zwalniają także z konieczności podejmowania bardziej
zintensyfikowanych działań mających na celu ograniczenie transmisji koronawirusa,
w zależności od zmieniającej się sytuacji na terenie kraju (wprowadzanie stref żółtej
i czerwonej). Ponadto, za aktualne należy uznać rekomendacje z września br., w których
zwracano uwagę na konieczność m.in. uniemożliwiania wstępu na teren domów pomocy
społecznej osób, których obecność nie jest niezbędnie konieczna, w tym – odwiedzających.
Przypominam, że w ramach pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej zostały wprowadzone
przepisy mające na celu wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
(w szczególności tych zapewniających usługi całodobowo), m.in. regulacje dotyczące
oddelegowywania pracowników do opieki nad mieszkańcami w placówkach, gdzie pojawiły
się braki kadrowe, a także w zakresie rotacyjnego systemu pracy.
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